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WETTELIJKE KONINKLIJK BESLUIT VAN HET EUROPEES CENTRUM VOOR HET VOORLICHTINGSBELEID &
VEILIGHEID ( ECIPS)
LET OP: de originele is te vinden op HOOFD STAAT Gazete PUBLICATIE GEEN REF # 15118801
KONINKLIJK BELGIE
FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE
DIRECTORAAT-GENERAAL WETGEVING, FUNDAMENTELE RECHTEN EN VRIJHEDEN
WL22/ 16.594
FILIP, Koning der Belgen
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet,
Gelet op de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale
verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, artikelen 46 en 50, { 1, respektievelijk gewijzigd bij de
artikelen 282 en 284 van de programmawet van 27 december 2004;
Gelet op het verzoekschrift van 30 april 2015 waarbij Mevrouw S. CLAEYS, handelend als notaris van de
internationale vereniging "European Centre for Information Policy & Security", in het Frans "Centre
Europeen pour la Politique de l'Information et de la Securite", afgekort "ECIPS", te Antwerpen in België,
voor die
internationale vereniging in oprichting, de rechtspersoonlijkheid aanvraagt;
Gelet op de authentieke akte van 3 april2015;
Gelet op de overeensteming van het doel met artikel 46 van voormelde wet;
Op de voordracht van de Minister van Justitie,
Hebben Wij besloten en besluiten Wij:
Artikel 1. Aan de internationale vereniging "European Centre for Information Policy & Security", in het Frans
"Centre Europeen pour la Politique de l'Information et de la Securite", afgekort "ECIPS", waarvan de zetel
gevestigd is te Antwerpen in België, wordt de rechtspersoonlijkheid verleend.
Art. 2. De Minister bevoegd voor justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.
Brussel, 14 juni 2015.
(g.) FILIP
Van Koningswege:
De Minister van Justitie,
(g.) K. GEENS. (S.)
Voor eensluidende uitgifte:
De administratieve Assistente,
Claudine GILSON
Het jaar tweeduizend vijftien
Op drie april
Voor Ons, Meester Saskia CLAEYS, Geassocieerd Notaris te Vorst-Brussel
PREAMBULE
EUROPEAN CENTRE FOR INFORMATION POLICY & SECURITY (ECIPS) is een private organisatie
die al in het Verenigd Koninkrijk bestaat voor meer dan twee jaar en heeft gefunctioneerd zonder enige
financieel gewin of inkomen. Het zal al haar organisatorische vaardigheden en IP overdragen aan de
nieuwe IVZW Internationale Vereniging Zonder Winstoogmerk met uitsluiting van Trademark Geen
UK00003031007.
De ondergetekenden van huidig document hebben unaniem ingestemd met de oprichting van een
Internationale Vereniging Zonder Winstoogmerk in de vorm van een IVZW onder het Belgisch recht, in
overeenstemming met de wet van 27 juni 1921; de statuten van deze vereniging worden hieronder
uiteengezet.
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GENERAL PROVISIONS



Artikel 1

De Organisatie is genaamd "EUROPEAN CENTRE FOR
INFORMATION POLICY & SECURITY", afgekort als
"ECIPS". Deze naam moet steeds worden
voorafgegaan of gevolgd door de woorden
"internationale vereniging zonder winstoogmerk /
association internationale sans but lucratif" of de
afkorting "IVZW / AISBL".



De Organisatie wordt geregeld in titel III van de
Belgische wet van 27 juni 1921 betreffende de
verenigingen zonder winstoogmerk, de stichtingen
en de internationale verenigingen zonder
winstoogmerk.



De maatschappelijke zetel van de Organisatie is
gevestigd te Antwerpen in België, in het gerechtelijk
arrondissement Antwerpen.
Het International Information Policy and Security
Council is gemachtigd om de maatschappelijke zetel
van de Organisatie naar een andere locatie binnen
dit gerechtelijk arrondissement te verplaatsen en om
andere kantoren en / of dochterondernemingen
binnen of buiten het gerechtelijk arrondissement te
vestigen.
Artikel 2







Het doel is:
Zorgen voor en bevorderen van een zo groot
mogelijke onderlinge internationale bijstand tussen
alle Europese organisaties in de keten van Beleid,
Informatie, Veiligheid en Justitie. Deze dient
versterkt te worden door het creëren van zowel een
platform als een beleid voor innovatieve praktijken
binnen het domein van Justitie en Binnenlandse
Zaken (JHA).
De activiteiten van de Organisatie:


Onderzoek en analyse van een aantal
gebieden/punten die betrekking hebben op
de opkomende mondiale dreigingen en
risico's, in zowel het veiligheids- als
beleidsdomein, om tijdig publicaties en
diensten op maat te leveren, voor zowel
nationale als internationale ontwikkeling in
de hele Europese Unie.







Onderzoek en ontwikkeling van oplossingen
op het gebied van beleid en veiligheid,
cybercriminaliteit,
immigratiebeleid, radicalisering, trends en
bedreigingen in het gebruik en beheer van
databanken, detecteren van potentiële
bedreigingen en hun mogelijke gevolgen
Focussen
op
kritieke
wereldwijde
bedreigingen voor de veiligheid, kritieke
infrastructuurbedreigingen, cyberdreigingen
en onderzoek naar en ontwikkeling van
pragmatische oplossingen die van nut
kunnen zijn voor het beheersen van de
veiligheidsrisico’s en voor justitie en hun
beleid in het publieke domein.
Mogelijkheden tot versterking onderzoeken
door het creëren van zowel een platform als
een beleid voor innovatieve praktijken
binnen het domein van Justitie en
Binnenlandse Zaken (JHA).
Het onderzoeken, produceren en publiceren
van oplossingen en verbeteringen die een
antwoord bieden op de behoefte aan
praktische verbeteringen van vaardigheden,
opleiding, onderwijsattitudes en de Keten
van Justitie Samenwerking om aanzienlijk en
duurzaam bij te dragen aan de arena van
Beleid, Veiligheid en Justitie in de Europese
Unie.
De ontwikkeling van de Veiligheid in alle
aspecten die onze manier van leven
beïnvloeden bevorderen, verbeteren en
helpen / bijstaan.
Een bijdrage leveren aan een betere kennis
van het samenwerkings- en integratieproces
in Europa en de fundamentele Europese
waarden en waarden van een democratie
ondersteunen en bevorderen.
Een algemeen debat ontwikkelen, duidelijke
politieke
beleidslijnen
/
strategieën
ontwikkelen en eigen initiatieven nemen ter
bevordering van de ideeën van de
Organisatie, welke in het belang is van de
openbare en de civiele bescherming in de
hele Europese Unie.
Trends
op
het
vlak
van
openbrononderzoekpublicaties
en
documenten monitoren en vroege tekenen
van veranderingen in het hele mondiale
klimaat
identificeren
om
als
een
wereldwijde "Watchdog" op te treden.
Contacten ontwikkelen met gelijkgestemde
organisaties in en buiten de Europese Unie,
die belang heeft bij een wereldwijde
samenwerking en bij het ondersteunen van
academische onderzoeken op het gebied
van de wereldwijde veiligheid die zich
richten op innovatieve praktijken op het
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gebied
van
Vrijheid,
Binnenlandse Zaken (JHA)
















Justitie

en

Unanieme actie van haar leden op Europees
niveau aanmoedigen en organiseren
teneinde de veiligheid en duurzame
participatie te bevorderen binnen of naar
de politieke partijen, platforms en
coördinatiestructuren toe; wat ten goede
komt van de bevolking doordat er
pragmatische oplossingen en duurzame
oplossingen voor de beheersing van zowel
door de mens gecreëerde als natuurlijke
mondiale
bedreigingen,
zoals
het
broeikaseffect, gecreëerd worden.
Conferenties, lezingen, seminars en
fondsenwervingsevenementen houden om
veiligheid, zekerheid en rechtvaardigheid te
promoten evenals duurzaamheid op het
vlak van veiligheid, zekerheid en
rechtvaardigheid.
Onderzoeken
en
bevorderen
van
programma’s voor het verhogen van het
publieke
veiligheidsbewustzijn
en
geïntegreerde
programma’s
voor
gecoördineerde
beveiliging
op
internationaal niveau.
Met het oog op het realiseren van dit doel
en met het oog op het vaststellen,
ontwikkelen, implementeren en bevorderen
van haar beleid, organiseert de Organisatie
diverse
discussie-,
en
besluitvormingsforums, grote evenementen
en verkenningsmissies volgens strikte
autonome principes en geeft ze publicaties
van allerlei aard uit.
Het creëren van speciale, multidisciplinaire
onderzoekscentra met het oog op het
onderzoeken en aanpakken van zaken met
hoge prioriteit zoals non-proliferatie,
terrorismebestrijding,
contraspionage,
internationaal georganiseerde misdaad en
drugshandel, milieu en wapenhandel.
Smeden van sterkere partnerschappen
tussen
de
verschillende
informatieverzamelende disciplines en
analyseren van alle bronnen.
Het opnemen van een actieve rol in
onderzoek binnen het kader van
informatiemaatschappij-analytische
inspanningen en het produceren van op
maat gemaakte bronnenanalyses met
betrekking tot het volledige scala van
onderwerpen die de openbare orde en
veiligheid wereldwijd beïnvloeden.
Bijdragen aan de effectiviteit van de gehele
intellectuele gemeenschap door het beheer

van diensten van algemeen belang in het
metafooronderzoek
en
de
openbronnencompilatie en het deelnemen
aan samenwerkingsverbanden met andere
informatie-onderzoeksorganisaties op het
gebied van onderzoek en ontwikkeling en
technische verzameling.

De Organisatie is bevoegd om alle handelingen te
verrichten en aan alle transacties deel te nemen (met
inbegrip van vastgoedtransacties), die direct of
indirect nuttig of noodzakelijk zijn voor de promotie
en de verwezenlijking van de hierboven genoemde
doeleinden.

Artikel 3
Het is ten strengste verboden voor de Organisatie
om elke interventie of activiteit te ondernemen van
een religieus of raciaal karakter.

LIDMAATSCHAPPEN
Artikel 4
Er zullen drie soorten lidmaatschappen zijn:
1 International Information Policy and Security
Council (hierna ook afgekort als "IIPSC")
lidmaatschap:
Deze
lidmaatschappen
zullen
bestaan
uit
Diplomatieke Vertegenwoordigingen-Open voor
missies,
ambassades
en
permanente
vertegenwoordigingen, Intergouvernementele en
Gouvernementele Organisaties, Regionale Organen
en Lokale Overheden en Niet-Gouvernementele
Organisaties.
Het lidmaatschap van het International Information
Policy and Security Council is onderworpen aan de
goedkeuring van een tweederde meerderheid van de
ECIPS International Information Policy and Security
Council.
Alle IIPSC lidmaatschappen zullen een financiële
bijdrage leveren zoals beschreven in het
huishoudelijk reglement. Al deze informatie wordt
geacht te zijn gecontroleerd door de Commission for
the Control of Records:
Verplichting:
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Alle leden zullen de naam van de Organisatie hoog
houden en handhaven en dit te allen tijde en zullen
de Organisatie in alle openbare optredens of
activiteiten promoten.
Leden kunnen op de
uittreden/ontslagen worden:








volgende



wijzen

Ontslag door het Secretariaat-Generaal of
de Voorzitter van zijn taken in uitzonderlijke
gevallen.
Door
een
schriftelijke
kennisgeving
aangetoond en aanvaard door het
Secretariaat-Generaal of de Voorzitter.
Of wanneer de diensten niet meer nodig
zijn voor het IIPSC bij stemming van het
International Information Policy and
Security Council, Vetorechten blijven bij de
Voorzitter van de Organisatie.
Leden die lid zijn van de lidstaten, zoals
aangegeven in bijlage 1 kunnen zich alleen
terugtrekken
wanneer
de
verantwoordelijke wetgevende autoriteit de
samenwerking met de Organisatie heeft
afgewezen bij constitutionele beslissing van
die toepasselijke wetgevende autoriteit.
Een dergelijke afwijzing moet plaatsvinden
binnen zes maanden na de bekendmaking
van de statuten.

Rechten van dergelijke lidmaatschappen worden
beperkt tot:
Elk van deze leden kan worden gestemd om een
zetel te nemen in een of meerdere van de interne of
externe organen van de Organisatie of deel te nemen
aan een of meerdere van de activiteiten door de
President en of het Secretariaat-Generaal
goedgekeurd.
Verplichting:
Alle leden zullen de naam van de Organisatie hoog
houden en handhaven en dit te allen tijde en zullen
de Organisatie in alle openbare optredens of
activiteiten promoten.
Leden
kunnen
op
de
uittreden/ontslagen worden:




2 Betaalde lidmaatschappen:















Professionele
lidmaatschappen,
zoals
deskundigen, docenten en andere die een
hogere opleiding of vergelijkbare expertise
hebben.

Individuele Entry Level Lidmaatschap: zoals
personen die zich bezighouden met de
publieke
en
private
rechtshandhavingsinstanties of werk.
Associatie Lidmaatschap: zoals leden van de
rechtshandhavings-,
cybercriminaliteitspreventieorganisaties.
Agentschap
Lidmaatschap:
zoals
veiligheidsdiensten,
staatveiligheidsdiensten,
inlichtingendiensten, grensagentschappen
en andere.
Corporate Lidmaatschap: zoals corporatieve
ondernemingen, conglomeraten en private
bedrijven.
Professionele en Zakenassociaties: zoals
mensen
met
professionele
en
beroepsvaardigheden van elke soort met
gelijkgestemde
belangen
voor
de
organisatie
Platforms
van
Niet-Gouvernementele
Organisaties
Stichtingen
Instellingen

volgende

wijzen

Ontslag door het Secretariaat-Generaal of
de Voorzitter van zijn taken in uitzonderlijke
gevallen.
Door
een
schriftelijke
kennisgeving
aangetoond en aanvaard door het
Secretariaat-Generaal of de Voorzitter.
Of wanneer de diensten niet meer nodig zijn
voor het IIPSC bij stemming van het
International Information Policy and
Security Council, Vetorechten blijven bij de
Voorzitter van de Organisatie.

3. Niet-betaalde lidmaatschappen:

Dit zijn lidmaatschappen door het SecretariaatGeneraal goedgekeurd in landen die niet in staat zijn
om vergoedingen te betalen en beschouwd worden
kansarme of onderontwikkelde landen te zijn.
Het ECIPS (EUROPEAN CENTRE FOR INFORMATION
POLICY & SECURITY) kan elk lid, organisatie of burger
delegeren wanneer in het belang van de Organisatie.
Geen beperkingen zijn van toepassing.
Rechten van dergelijke lidmaatschappen worden
beperkt tot:
Elk van deze leden kan worden gestemd om een
zetel te nemen in een of meerdere van de interne of
externe organen van de Organisatie of deel te nemen
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aan een of meerdere van de activiteiten door de
President en of het Secretariaat-Generaal
goedgekeurd.

Article 5
STRUCTUUR EN ORGANISATIE

Verplichting:
Alle leden zullen de naam van de Organisatie hoog
houden en handhaven en dit te allen tijde en zullen
de Organisatie in alle openbare optredens of
activiteiten promoten.
Leden kunnen op de
uittreden/ontslagen worden:






volgende

wijzen

Ontslag door het Secretariaat-Generaal of
de Voorzitter van zijn taken in uitzonderlijke
gevallen.
Door
een
schriftelijke
kennisgeving
aangetoond en aanvaard door het
Secretariaat-Generaal of de Voorzitter.
Of wanneer de diensten niet meer nodig
zijn voor het IIPSC bij stemming van het
International Information Policy and
Security Council, Vetorechten blijven bij de
Voorzitter van de Organisatie.

Elk land kan delegeren als lid (sub 1, 2, 3) van de
Organisatie
elk
Beleids,
veiligheids,
rechtshandhavings- of cyberpolitie orgaan /
functionaris
ambtenaar
officieel
of
staatsvertegenwoordiger wiens functies in het kader
komen van de activiteiten van de Organisatie.
Alle aanvragen voor het lidmaatschap (sub 1, 2, 3)
dienen ingediend te worden bij de SecretarisGeneraal. Wanneer een dergelijk lidmaatschap een
lidmaatschap van een overheidsorganisatie is, dan
moet het ingediend worden door de bevoegde
wetgevende autoriteit.
De Stichtende Leden wordt geacht levenslang leden
te zijn van het IIPSC (Leden sub 1) en kunnen niet
worden herroepen door een van de leden, IIPSC of
het Uitvoerend Comité. Dit lidmaatschap is van
kracht vanaf de eerste dag van de oprichting van de
Organisatie en is onherroepelijk.
De eerste delegatie/benoeming zal vastgesteld en
gestemd worden door de Stichtende Leden. De
Stichtende Leden kunnen een Voorzitter, een of
meer Vice-Voorzitter (s) en een Secretaris-Generaal
kiezen. Deze Leden zullen Oprichters zijn van de
Organisatie en kunnen niet afgewezen worden voor
de levenslange duur van de Organisatie.

Het EUROPEAN CENTRE FOR INFORMATION POLICY
& SECURITY (ECIPS) omvat:
Het International Information Policy and Security
Council (IIPSC):
Dat zal bestaan uit minimum:






De Oprichters
De Voorzitter
De Vice-Voorzitter(s)
Het Secretariaat-Generaal
Afgevaardigden = Leden gekozen door het
Kabinet van de President die kunnen
bestaan uit elk Europees nationaal en/of
regeringslid en / of internationale lidstaten
of organisatie of instantie(s).

Het Kabinet van de Voorzitter bestaat uit de
Voorzitter en de Vice-Voorzitter (s) van de
Organisatie.
Het Uitvoerend Comité:
Dat zal bestaan uit minimum:





De Voorzitter
De Vice-Voorzitter(s)
De Secretaris-Generaal
Afgevaardigden = Leden gekozen door het
Kabinet van de President die kunnen
bestaan uit elk Europees nationaal en/of
regeringslid en / of internationale lidstaten
of organisatie of instantie(s).

Het Secretariaat-Generaal:
Dat zal bestaan uit minimum:
Het Secretariaat-Generaal bestaat uit de SecretarisGeneraal en een technisch en administratief
personeel belast met het werk van de Organisatie.
Deze kunnen bestaan uit vrijwillige leden die zowel
uit de private als de publieke sector komen.
Afgevaardigden van het Secretariaat-Generaal
worden geselecteerd en goedgekeurd door het
Kabinet van de Voorzitter alleen. Deze leden worden
geacht niet dezelfde te zijn als de «Afgevaardigden»
zoals beschreven in het IIPSC en het Uitvoerend
Comité, maar fungeren als technisch en
administratief personeel van het SecretariaatGeneraal.
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Het technisch en administratief personeel van het
Secretariaat-Generaal wordt benoemd door het
Kabinet van de Voorzitter op aanbeveling van het
Uitvoerend Comité (EC) van de Organisatie.
De Voorzitter, de Vice-Voorzitter(s), de SecretarisGeneraal en een technisch en administratief
personeel kunnen allen beschouwd worden als
onderdeel van het Secretariaat-Generaal bij het
werken in de Organisatie in de dagelijkse
activiteiten. Alle fulltime medewerkers die niet
vrijwillig personeel zijn, hebben recht op een loon
volgens de reglementering van werkcompensatie.
Vrijwillige
medewerkers
kunnen
worden
gecompenseerd voor hun tijd.
De Nationale Centrale Bureaus:
Dat zal bestaan uit minimum:




De Voorzitter
De Vice-Voorzitter(s)
Het Secretariaat-Generaal

Afgevaardigden = Leden gekozen door het
Kabinet van de President die kunnen
bestaan uit burgers en leden van de
regering en of de lidstaten.

Dat zal bestaan uit minimum:
 De Oprichters
 De Voorzitter
 De Vice-Voorzitter(s)
 Het Secretariaat-Generaal
 Afgevaardigden = Leden gekozen door het
Kabinet van de President die kunnen
bestaan uit elk Europees nationaal en/of
regeringslid en / of internationale lidstaten
of organisatie of instantie(s).
De Oprichters kunnen ook worden gekozen in een
van de posities van Voorzitter, Vice-Voorzitter of
Secretaris-Generaal.

De adviseurs (Advisory Board):
Dat zal bestaan uit minimum:





De Voorzitter
De Vice-Voorzitter(s)
Het Secretariaat-Generaal
Afgevaardigden = Leden gekozen door het
Kabinet van de President die kunnen
bestaan uit burgers en leden van de
regering en of de lidstaten.

De Commission for the Control of Records:
Dat zal bestaan uit minimum:





De Voorzitter
De Vice-Voorzitter(s)
Het Secretariaat-Generaal
Afgevaardigden = Leden gekozen door het
Kabinet van de President die kunnen
bestaan uit burgers en leden van de
regering en of de lidstaten.

Artikel 7
Alleen officiële administraties en / of lidstaten
kunnen worden vertegenwoordigd door één of
meerdere afgevaardigden; echter, voor elk land zal
er slechts één delegatie Hoofd, door de bevoegde
wetgevende / wettelijke autoriteit van die instelling
of land benoemd worden.
Vanwege de technische aard van de Organisatie, zijn
de leden verplicht om het volgende op te nemen in
hun delegaties:





HET INTERNATIONAL INFORMATION POLICY AND
SECURITY COUNCIL
Artikel 6
Het International Information Policy and Security
Council (IIPSC) zal het orgaan van de hoogste
autoriteit in de Organisatie zijn. Het bestaat uit:

Hogere ambtenaren van de diensten die
zich bezighouden met Cyber security risico's
en Cyber Politie zaken,
Ambtenaren wier normale taken zijn
verbonden met de activiteiten van de
Organisatie,
Specialisten in de onderwerpen op de
agenda. Het kan gaan over elk openbaar lid
gespecialiseerd op het gebied van Cyber
Security.
Artikel 8

De functies van het International Information Policy
and Security Council zijn de volgende:
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Het uitvoeren van de in de door het Kabinet
van de Voorzitter goedgekeurde reglement
vastgestelde taken.
Vaststellen van principes en algemene
maatregelen die geschikt zijn voor het
bereiken van de doelstellingen van de
Organisatie, zoals uiteengezet in het doel en
de activiteiten in artikel 2 van deze
statuten.
Bestuderen en goedkeuren van het
algemene programma van activiteiten
opgesteld door de Secretaris-Generaal voor
het komende jaar.
Bepalen van elke andere regelgeving
noodzakelijk geacht.
Benoemen van personen zoals bepaald in
deze statuten.
Aannemen van resoluties en maken van
aanbevelingen naar leden over zaken
waarover de Organisatie bevoegd is te
handelen.
Beslissen over het financiële beleid van de
Organisatie.
Bestuderen en goedkeuren van alle
afspraken welke worden gemaakt met
andere organisaties.
Artikel 9

Alle leden zullen alles doen wat in hun vermogen
ligt, voor zover dit in overeenstemming is met hun
eigen compulsie, voor het uitdragen van de
verordening/waarden
van
het
International
Information Policy and Security Council (IIPSC).

uitnodigingen hebben gedaan dat zij de sessie/zitting
willen inrichten.
Indien de omstandigheden het onmogelijk maken of
afraden om een sessie/zitting te houden in de
gekozen ontmoetingsplaats, kan het IIPSC besluiten
om een andere ontmoetingsplaats voor het volgende
jaar met de goedkeuring van de Voorzitter te kiezen.
De leden worden in kennis gesteld van de agenda, de
plaats, de dag en het uur van het IIPSC van ECIPS
door schriftelijk bericht ten minste 15 dagen
voorafgaand aan de Algemene Vergadering gericht
aan het adres gegeven aan de Organisatie.
De verplichting om deel te nemen berust bij de
Geadresseerde en niet bij het IIPSC van ECIPS. Alle
IIPSC besluiten worden binnen 21 dagen na het IIPSC
van ECIPS op de website van de Organisatie geplaatst
in overeenstemming met digitale wetgeving van de
EU.
Elke beslissing genomen in afwezigheid van enige Lid
zal definitief beschouwd worden en kan
gecontesteerd worden door middel van een
schriftelijke kennisgeving aan te vechten bij het
Kabinet van de Voorzitter binnen 7 dagen na een
dergelijke beslissing. De Voorzitter kan besluiten om
dergelijke beslissingen te hernemen op kosten van
het bezwaarvoerende Lid. Al deze kosten voor herVergadering zullen gedekt worden door het
bezwaarvoerende Lid.
Artikel 13

Artikel 10
Het IIPSC van de Organisatie vergadert in gewone
sessies ieder jaar. Het kan op verzoek van de
Voorzitter en of van het Uitvoerend Comité in
buitengewone zitting bijeenkomen.

Alleen Leden zoals vermeld in artikel 4
Lidmaatschappen "IIPSC lidmaatschap" (Leden sub 1)
hebben het recht om te stemmen in het IIPSC van
ECIPS.
Artikel 14

Artikel 11
Het IIPSC is bevoegd tot, wanneer in sessie/zitting,
het oprichten van speciale commissies voor het
omgaan met bepaalde aangelegenheden met de
goedkeuring van de Voorzitter.
Artikel 12
Organization. In principe, bepaalt het IIPSC van ECIPS
de plaats waar de volgende sessie/zitting zal
gehouden worden op het einde van elke sessie.
Het IIPSC van ECIPS kan ook beslissen waar het
sessie/zitting zal houden binnen twee jaar tijd,
indien een of meer leden of officiële lidstaten

The Het aanwezigheidsquorum van IIPSC vereist een
minimum van drie deelnemers en kan niet kleiner
zijn dan de volgende aanwezigen om een beslissing
te nemen:
• De Voorzitter
• De Vice-voorzitter(s)
• De Secretaris-Generaal
Beslissingen worden genomen met een gewone
meerderheid van 51%, behalve in die gevallen waar
een tweederde meerderheid is vereist door de
statuten. De Voorzitter heeft het recht om zijn veto
uit te spreken over een dergelijke beslissing(en) als
het niet in het belang van de Organisatie is.
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Definitieve goedkeuring berust bij het Kabinet van
de Voorzitter.



Een extra 28 leden van het IIPSC (= Afgevaardigden)
behoren tot verschillende landen, die het nodige
gewicht geven aan geografische spreiding en
participatie. Dit nummer kan automatisch
veranderen als een land toetreedt of uittreedt tot de
Europese Unie.





HET UITVOEREND COMITÉ
Artikel 15
Het Uitvoerend Comité bestaat uit de Voorzitter van
de Organisatie, de Vice-Voorzitter(s), de SecretarisGeneraal en de Afgevaardigden goedgekeurd door de
Voorzitter. Alle Afgevaardigden moeten lid zijn van
de Organisatie om te worden erkend. Het minimum
aantal leden van het Uitvoerend Comité is 3.
Een extra 28 leden van het Uitvoerend Comité (=
Afgevaardigden) behoren tot verschillende landen,
die het nodige gewicht geven aan geografische
spreiding en participatie. Dit nummer kan
automatisch veranderen als een land toetreedt of
uittreedt tot de Europese Unie..
Artikel 16
Het IIPSC van ECIPS kiest, uit de Afgevaardigden, de
Voorzitter, en een of meer Vice-Voorzitters
(maximaal drie Vice-Voorzitters) van de Organisatie.
Een tweederde meerderheid is vereist voor de
verkiezing van de Voorzitter; indien deze
meerderheid niet verkregen wordt na de tweede
stemming, zal een gewone meerderheid voldoende
zijn..
Artikel 17
De Voorzitter zal verkozen worden voor een periode
van 8 jaar. De Vice-Voorzitter(s) worden gekozen
voor 5 jaar. De Secretaris-Generaal wordt gekozen
voor een mininumperiode van 5 jaar. Herverkiezing
kan in elke positie.
Zij kunnen direct herkiesbaar zijn ofwel voor
dezelfde functie of als afgevaardigde van het
Uitvoerend Comité en blijven als lid van het IIPSC.
Artikel 18
De Voorzitter van de Organisatie zal:







de vergaderingen van het IIPSC en het
Uitvoerend Comité voorzitten en zetelen en
de discussies leiden.
ervoor zorgen dat de activiteiten van de
Organisatie in overeenstemming zijn met de
beslissingen van het IIPSC en het Uitvoerend
Comité.
Aanwezig zijn als publieke figuur van de
Organisatie te allen tijde. De Voorzitter kan
ook goedkeuren dat één of meerdere
kandidaten
de
Organisatie
vertegenwoordigen in het openbaar, zoals
de media / pers of enige andere functie
gedelegeerd door de Voorzitter en zoals
beschreven in het huishoudelijk reglement.
heeft de autoriteit om deel te nemen aan
projecten in het belang van de Organisatie.
heeft vetorechten in alle gevallen.
Assisteert in alle programma's van de
Organisatie.
Kan een speciale identificatie hebben,
uitgegeven door de Organisatie.
De organisatie kan aanwezig zijn bij derden
door iedereen die door de Voorzitter of het
Secretariaat-Generaal van de Organisatie
wordt aangewezen.

Uitvoerend Comité:
Voor zover haalbaar is direct en voortdurend contact
handhaven met de Secretaris-Generaal en of de
Voorzitter van de Organisatie.
Artikel 19
De Afgevaardigden van het Uitvoerend Comité
worden gekozen door het IIPSC voor een periode van
4 jaar. Ze mogen niet direct voor herverkiezing voor
dezelfde functies in aanmerking komen, tenzij
goedgekeurd door de Voorzitter.
Artikel 20
Het Uitvoerend Comité komt ten minste eenmaal per
jaar bijeen, welke wordt opgeroepen door de
Voorzitter van de Organisatie.
De agenda, de plaats, de dag en het uur van het
Uitvoerend Comité worden door openbare
aankondigingen en / of directe communicatie, zoals
e-mails / brieven en oproepingen aan de leden van
het Uitvoerend Comité ten minste 45 dagen
voorafgaand
aan
het
Uitvoerend
Comité
meegedeeld.
De genomen beslissingen van het Uitvoerend Comité
moeten nog goedkeuring krijgen van de Voorzitter en
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het Secretariaat-Generaal, welke in geval van
goedkeuring zullen voorstellen aan het IIPSC om
deze definitief goed te keuren. De Voorzitter en het
Secretariaat-Generaal hebben het recht om in
uitzonderlijke gevallen de beslissingen af te keuren
als deze niet in het belang zijn van de openbare en
de civiele bescherming. Het aanwezigheidsquorum
van het Uitvoerend Comité kan niet minder zijn dan
drie leden en een meerderheid van 2/3 dient voor te
stemmen als 3 leden aanwezig zijn in de stemming
en een meerderheid van 51% bij 4 of meer leden
aanwezig in de stemming.







Alle beslissingen van het Uitvoerend Comité worden
binnen 21 dagen na de definitieve goedkeuring van
het IIPSC van ECIPS geplaatst op de website van de
Organisatie in overeenstemming met de digitale
wetgeving van de EU.
Artikel 21

Door stemming van het SecretariaatGeneraal of door Ontslag van de Voorzitter
in uitzonderlijke gevallen zoals opgenomen
in het huishoudelijk reglement en zal
verzonden worden naar het betrokken lid
door een schriftelijke verklaring;
Door stemming van het IIPSC wanneer
diensten niet meer nodig zijn, vetorechten
blijven bij de Voorzitter van de Organisatie.
Leden welke aanwezig zijn in de Organisatie
in het Uitvoerend Comité dienen een
formeel ontslag schriftelijk aan te vragen
door hun officiële dienst met een afdoende
motivering. Een dergelijk verzoek kan door
de Voorzitter van de Organisatie worden
afgewezen indien de motivatie niet
onderbouwd wordt beschouwd.

Artikel 25
In en tijdens de uitoefening van hun functie, zullen
alle leden van het Uitvoerend Comité en de
Organisatie zich gedragen en identificeren als
vertegenwoordigers van de Organisatie en niet als
vertegenwoordigers
van
hun
respectieve
organisaties of landen.

De permanente afdelingen van de Organisatie
vormen het Secretariaat-Generaal.
Artikel 26
Het Secretariaat-Generaal zal:

Artikel 22

Het Uitvoerend Comité zal:






Toezicht houden op de uitvoering van de
beslissingen van het IIPSC;
Bereidt de agenda’s voor van de
vergaderingen van het IIPSC;
Stuurt naar het IIPSC elk programma, werk
of project dat het nuttig acht;
Leidt de administratie en het werk van de
Secretaris-Generaal;
Oefent alle machten uit welke haar zijn
overgedragen door het IIPSC.







Artikel 24
All Alle leden van het Uitvoerend Comité blijven in
functie tot het einde van de sessie/zitting van het
IIPSC gehouden in het jaar waarin hun mandaat
automatisch afloopt. Herbenoemingen zijn nodig
door het Secretariaat-Generaal om de taken als lid
van het Uitvoerend Comité te starten, welke zal
plaatsvinden in de vorm van openbare kennisgeving
op de website en of directe benoeming door het
Secretariaat-Generaal.
Ontslag van het Uitvoerend Comité zijn:






De beslissingen van het IIPSC van ECIPS en
het Uitvoerend Comité in toepassing zetten
zodra deze goedgekeurd zijn door de
Voorzitter.
Als internationaal centrum dienen in de
observatie en studie van internationale
risico's en trends om risico's van mondiaal
belang te identificeren.
Als een technisch en informatiecentrum
dienen.
Zorgen voor een efficiënt beheer van de
Organisatie.
Onderhouden van contacten met nationale
en internationale instanties, terwijl de
vragen met betrekking tot het zoeken naar
criminelen worden behandeld door de
Nationale Centrale Bureaus.
Alle publicaties opstellen die nuttig worden
geacht.
Organiseren en uitvoeren van het
secretariaatswerk bij de zittingen van het
IIPSC, het Uitvoerend Comité en alle andere
organen van de Organisatie.
Het
opstellen
van
een
ontwerpwerkprogramma voor het komende jaar ter
behandeling en goedkeuring van het IIPSC en
het Uitvoerend Comité.
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Voor zover haalbaar is direct en voortdurend
contact handhaven met de Voorzitter van de
Organisatie.
Waar mogelijk slachtoffers van humanitaire
of veiligheid/zekerheidcrises helpen.

Ontslag van een lid van de Secretariaat-Generaal en
van de Secretaris-Generaal:


Artikel 27
Het Secretariaat-Generaal bestaat uit de SecretarisGeneraal en een technisch en administratief
personeel belast met het werk van de Organisatie.
Deze kunnen bestaan uit vrijwillige leden die actieve
rechtshandhavingsleden zijn uit zowel de private als
de publieke sector. Afgevaardigden van het
Secretariaat-Generaal worden geselecteerd en
goedgekeurd door het Kabinet van de Voorzitter
alleen. Deze leden worden geacht niet dezelfde te
zijn als de «Afgevaardigden» zoals beschreven in het
IIPSC en het Uitvoerend Comité, maar fungeren als
technisch en administratief personeel van het
Secretariaat-Generaal.
Het technisch en administratief personeel welke lid
is van het Secretariaat-Generaal kan door elke staat
of organisatie, entiteit of openbare burger en of
ambtenaar worden voorgedragen om te zetelen in
het Secretariaat-Generaal. Dergelijke voorgedragene
zal benoemd en goedgekeurd worden door de
Voorzitter van de Organisatie alleen.
Technisch en administratief personeel kan een
speciale identificatie hebben uitgegeven door de
Organisatie.
Het technisch en administratief personeel van de
Organisatie die geen deel uitmaakt van het
Secretariaat-Generaal wordt door het Kabinet van de
President benoemd op aanbeveling van het
Uitvoerend Comité van de Organisatie alleen. Zij
worden benoemd voor een minimumtermijn van 3
jaar.
Het technisch en administratief personeel is
personeel dat verantwoordelijk is in opdracht van
het Secretariaat-Generaal om bepaalde taken zoals
administratieve, onderzoeks, secretariaats en
agentschapsverantwoordelijkheden uit te voeren die
kunnen bestaan uit grensoverschrijdende onderzoek
en studie van alles dat aangewezen is.
Het Secretariaat-Generaal kan bestaan uit de
Secretaris-Generaal
en
een
technisch
en
administratief personeel. De Voorzitter van de
Organisatie kan dergelijk technisch en administratief
personeel vragen om de nodige StaatClearances of
organisatie te hebben teneinde hun activiteiten in
overeenstemming met de INFOSEC regels en
voorschriften van de Organisatie te verstrekken.




Ontslag van elk lid van de SecretariaatGeneraal wordt gevraagd en goedgekeurd
door de Voorzitter op aanbeveling van de
Vice-Voorzitter.
Door
een
schriftelijke
kennisgeving
aangetoond en aanvaard door de Voorzitter.
Of wanneer de diensten niet meer nodig zijn
voor het IIPSC bij stemming van het
International Information Policy and
Security Council, Vetorechten blijven bij de
Voorzitter van de Organisatie.
Artikel 28

De benoeming van de Secretaris-Generaal wordt
door het Uitvoerend Comité voorgesteld en
goedgekeurd door de Voorzitter voor een periode
van 5 jaar. Zij / hij kan worden herbenoemd voor
nieuwe termen, maar het ambt moet beëindigd
worden bij het bereiken van de leeftijd van
vijfenzestig, hoewel hij / zij kan worden toegestaan
om zijn mandaat te voltooien tijdens dewelke hij/zij
deze leeftijd bereikt. Zij / hij moet worden gekozen
uit personen met een hoge competentie in Beleid en
Beveiliging/Zekerheid
en
met
multi
taalvaardigheden.
In uitzonderlijke omstandigheden kan het Uitvoerend
Comité voorstellen op een bijeenkomst van het IIPSC,
dat de Secretaris-Generaal uit zijn ambt moet
worden gezet indien en wanneer goedgekeurd door
de Voorzitter.
Ontslag van de Secretaris-Generaal:




Het ontslag van de Secretaris-Generaal
wordt gevraagd en goedgekeurd door de
Voorzitter alleen. Het ontslag is van
toepassing in bijzondere omstandigheden
alleen zoals vermeld in de interne regels en
voorschriften.
Door
een
schriftelijke
kennisgeving
aangetoond en goedgekeurd door de
Voorzitter, terwijl een tijdelijke of een
nieuwe permanente Secretaris-Generaal te
allen tijde dient benoemd te worden. De
Voorzitter kan iedereen benoemen om op te
treden als een tijdelijke interim-SecretarisGeneraal tot de volgende verkiezingen
indien nodig om affectief de situatie te
beheren zoals die zich kan voordoen.
Artikel 29
11 | P a g e

WETTELIJKE KONINKLIJK BESLUIT VAN HET EUROPEES CENTRUM VOOR HET VOORLICHTINGSBELEID &
VEILIGHEID ( ECIPS)

De Secretaris-Generaal engageert en leidt het
personeel, beheert het budget, en organiseert en
leidt de permanente afdelingen, overeenkomstig de
richtlijnen vastgesteld door het IIPSC en / of het
Uitvoerend Comité en / of de Voorzitter.
Hij / zij legt aan de Voorzitter en het Uitvoerend
Comité en / of het IIPSC van ECIPS alle voorstellen of
projecten voor met betrekking tot het werk van de
Organisatie.

Om de bovenstaande internationale samenwerking
en bijstand te bereiken, zal elk Lid die een organisatie
en / of een land of zijn autoriteit vertegenwoordigt,
een lokaal orgaan aanstellen dat zal dienen als het
Nationaal Centraal Bureau voor de Organisatie. Het
zorgt voor de contacten met:




Zij / Hij is verantwoording verschuldigd aan het
Uitvoerend Comité en het IIPSC van ECIPS.
Zij / Hij heeft het recht om deel te nemen in de
debatten van het IIPSC van ECIPS, het Uitvoerend
Comité en alle andere afhangende organen. In de
uitvoering van al haar / zijn taken zal zij / hij te allen
tijde de Organisatie vertegenwoordigen en niet
enige bijzondere nationaliteit en / of organisatie en /
of land.
Artikel 30
Bij de uitoefening van hun taken, zullen de
Secretaris-Generaal en het personeel noch
instructies vragen noch aanvaarden van enige
organisatie en / of instelling en / of regering en / of
autoriteit buiten het lidmaatschap van de
Organisatie.
Zij onthouden zich van iedere handeling die nadelig
zou kunnen zijn voor hun internationale taak.
Elk lid van de Organisatie verbindt zich ertoe het
exclusieve internationale karakter van de taken van
de Secretaris-Generaal en het personeel te
eerbiedigen en zich te onthouden van het
beïnvloeden van hen bij de uitvoering van hun taken.
Alle leden van de Organisatie zullen hun best doen
om de Secretaris-Generaal en het personeel te
helpen bij de uitoefening van hun functies.
NATIONAL CENTRAL BUREAUS
Artikel 31
Om haar doelstellingen, doel en objectieven te
bevorderen, moet de Organisatie de constante en
actieve medewerking hebben van haar leden, die
alles moeten doen wat in hun macht ligt, welke
verenigbaar moet zijn met de regels en
voorschriften, wetgeving van hun land in het ijverig
deelnemen aan haar activiteiten.
Artikel 32




De verschillende organisaties en afdelingen
in het land;
Deze instanties in andere landen die als
Nationale Centrale Bureaus werken;
Het
Secretariaat-Generaal
van
de
Organisatie.
Instellingen en onderzoekscentra
Beleid en Veiligheidsorganisaties
Artikel 33

In geval van landen waar de bepalingen van artikel
32 niet van toepassing kunnen zijn of niet toegestaan
zijn
voor
een
effectieve
gecentraliseerde
samenwerking, zal het Secretariaat-Generaal
beslissen, met deze lidmaatschapslanden, welke de
meest
geschikte
alternatieve
manier
van
samenwerking is.
DE ADVISEURS (ADVISORY COUNCIL / BOARD)
Artikel 34
De Organisatie kan "adviseurs" raadplegen over
wetenschappelijke aangelegenheden, onderzoek en
analyses van onderzoek. De rol van de adviseurs is
louter adviserend. Adviseurs moeten te allen tijde bij
het assisteren de Organisatie bevorderen en
presenteren en haar haar hoge waarde statuut en
imago hoog houden.
Artikel 35
Adviseurs worden voor drie jaar benoemd door het
Uitvoerend Comité en of de Voorzitter. Hun
benoeming wordt pas definitief na de kennisgeving
door het IIPSC en de officiële goedkeuring van de
Voorzitter van de Organisatie.
Alle adviseurs worden gekozen uit degenen die een
wereldwijde reputatie en kwalificaties hebben in
sommige gebieden van belang voor de Organisatie.
Een adviseur kan worden ontslagen bij besluit van
het IIPSC van ECIPS. Adviseurs benoemd door de
Voorzitter kunnen alleen ontslaan worden door het
Kabinet van de Voorzitter en moeten geen
verantwoording geven aan het IIPSC, tenzij verteld
werd dit te doen door het Internationale Hof welke
uitspraak zich beperkt tot dat onderwerp.
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Adviseurs die in de Advisory Council zetelen kunnen
full-time, part-time en op vrijwillige basis met en
zonder vergoeding benoemd worden.

DE COMMISSION FOR THE CONTROL OF RECORDS
Artikel 36

De leden van de Commission for the Control of
Records bevatten de gekwalificeerde deskundigheid
die nodig is om haar functies te vervullen. De
samenstelling en de werking ervan is onderworpen
aan specifieke regels die door het IIPSC moet worden
vastgelegd en kunnen op elk moment worden
verbeterd wanneer goedgekeurd door de Voorzitter
van de Organisatie.

De Commission for the Control of Records zal de
Organisatie adviseren over alle leden, personeel en
vrijwilligers.

BEGROTING EN MIDDELEN

Het is verantwoordelijk voor het verstrekken aan de
Organisatie van advies over elk project, operatie, set
van regels of andere zaken met betrekking tot de
verwerking van persoonsgegevens.

Financiële middelen van de organisatie wordt
voorzien door:

De Commission for the Control of Records is een
onafhankelijk orgaan dat ervoor zorgt dat de
verwerking van persoonsgegevens door de
Organisatie in overeenstemming is met de
voorschriften van die de Organisatie in deze materie
stelt.
De Commission for the Control of Records zal
verzoeken verwerken met betrekking tot de
informatie die de dossiers van de Organisatie
bevatten.
Al deze gegevens zijn enkel toegankelijk voor Leden
en personeel van de Organisatie welke toestemming
worden verleend zoals uiteengezet in de INFOSEC
reglementen van de Organisatie.
De Commission for the Control of Records dient een
veiligheids Claerance te ondergaan en door de
Voorzitter goedgekeurd te worden voordat het
actief kan zijn. Deze maatregel is er om ervoor te
zorgen dat alle informatie van de Leden van
Organisatie goed wordt opgenomen.
De volgende veiligheids Clearance worden
vastgesteld: ECIPS, het EUROPEAN CENTRE FOR
INFORMATION POLICY & SECURITY, zal 4 niveaus
van informatiebeveiliging aannemen, COSMIC (TOP
SECRET), EC-SECRET, EC-CONFIDENTIAL en ECCOMMITTEE met het oog op het verder classificeren
van gegevens die kunnen worden gedeeld met de
lidstaten, als vermeld in Bijlage 1.
Alle toegang tot de indeling van de dossiers moet
worden goedgekeurd middels een verzoek aan het
Secretariaat-Generaal en Voorzitter alleen.

Artikel 37

Artikel 38
















De financiële bijdragen van de Leden.
Giften, legaten, subsidies, donaties en
andere hulpmiddelen/bronnen nadat deze
zijn aanvaard of goedgekeurd door het
Kabinet van de Voorzitter.
IP-licentie fees indien goedgekeurd door het
Kabinet van de Voorzitter.
Openbare donaties, seminars, educatieve
programma's, fondsenwerving evenementen
en zakelijke donaties.
Topontmoetingen en forums
Op maat gemaakte diensten en onderzoek
Speciale opdrachten.
Publicaties en onderzoek
Openbare toppen, forums en onderwijs.
Schenking van lidstaten en overheden
Schenkingen van Niet-gouvernementele
organisaties
Lidmaatschapsgelden
Artikel 39

Het IIPSC van ECIPS zal de grondslag van de
abonnementen van de leden vaststellen en de
maximale vergoeding, welke niet hoger mag zijn dan
250.000,00 euro per jaar. Deze beperking geldt niet
voor de regeringsfondsen of subsidies van officiële
geregistreerde inter-gouvernementele organisaties.
De jaarlijkse uitgaven volgens de schatting die door
de Secretaris-Generaal zal worden aanvaard.
Personeel, inclusief de Voorzitter, de ViceVoorzitter(s) en de Secretaris-Generaal kan een
salaris ontvangen op voorwaarde dat zij actief zijn in
de dagelijkse activiteiten van de Organisatie. Dit
geschiedt door middel van een contract voor de
ambtstermijn.
Artikel 40
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De ontwerp-begroting van de Organisatie wordt
opgesteld door de Secretaris-Generaal en wordt ter
goedkeuring voorgelegd aan het Uitvoerend Comité.
Het zal in werking treden na de aanvaarding door
het IIPSC mits deze middelen beschikbaar zijn.
De uitgaven mogen niet meer bedragen dan 80% van
de jaarlijkse middelen die in de Organisatie in kas
heeft. Mocht het IIPSC niet de mogelijkheid van
goedkeuring van de begroting hebben gehad, dan zal
het Uitvoerend Comité alle noodzakelijke stappen
nemen, afhankelijk van de grote lijnen van de vorige
begroting.

Deze statuten kunnen op voorstel van een van de
leden of het Uitvoerend Comité met goedkeuring van
de volgende gewijzigd worden:





BETREKKINGEN MET ANDERE INSTANTIES
Artikel 41
De Organisatie zal betrekkingen onderhouden en
samenwerken
met
andere
"organisaties",
intergouvernementele of niet-gouvernementele
internationale organisaties te allen tijde het nodig
acht, gelet op de doelstellingen en het doel en de
activiteiten van de Organisatie bedoeld in artikel 2,
"Het doel is en de activiteiten van de Organisatie".
De
algemene
bepalingen
betreffende
de
betrekkingen
met
internationale,
intergouvernementele of niet-gouvernementele
organisaties zijn slechts geldig na hun aanbeveling
door het IIPSC met de definitieve goedkeuring van
de Voorzitter. De Voorzitter heeft de bevoegdheid
om dergelijke relatie toe te laten en in te delen
zonder de aanbeveling van het IIPSC alleen als het
zeer belangrijk wordt geacht en de INFOSEC wordt
toegepast.

de Voorzitter van de Organisatie,
al de Vice-Voorzitters van de Organisatie,
het
Secretariaat-Generaal
van
de
Organisatie,
en 90% stemmen in het voordeel van een
dergelijke wijziging door alle Leden van het
IIPSC.

Artikel 43
De Franse, Engelse en Nederlandse teksten van deze
Statuten worden beschouwd als gezaghebbend.
Artikel 44
Een intern reglement (huishoudelijk reglement),
waarin het functioneren van de Organisatie verder
en meer gedetailleerd wordt gereguleerd zal door
het Uitvoerend Comité worden opgesteld voor de
goedkeuring van het IIPSC, handelend onder de
gewone voorwaarden van meerderheid, en van het
Kabinet van de Voorzitter.
Wijzigingen aan het huishoudelijk reglement kunnen
worden gemaakt door het IIPSC, handelend onder de
gewone voorwaarden van meerderheid, en door het
Kabinet van de Voorzitter goedgekeurd.

VERTEGENWOORDIGING
De Organisatie kan te allen tijde op vraag van de
Voorzitter in verband met alle zaken waarin zij
bevoegd is, advies nemen van niet-gouvernementele
internationale, gouvernementele nationale of
nationale niet-gouvernementele organisaties.
Met de goedkeuring van het IIPSC en of de
Voorzitter in bijzondere omstandigheden, kan het
Uitvoerend Comité of, in dringende gevallen, de
Secretaris-Generaal taken binnen het kader van hun
activiteiten en bekwaamheid, hetzij van andere
internationale instellingen of organisaties of in de
toepassing van internationale verdragen accepteren.

TOEPASSING, WIJZIGING, INTERPRETATIE VAN DE
STATUTEN EN HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT
(interne regels)

Artikel 45

The De Organisatie is geldig vertegenwoordigd
tegenover derden, voor de rechter en in officiële
akten, met inbegrip van die waarvoor de
tussenkomst van een ambtenaar of een notaris
vereist is, door de Secretaris-Generaal en een lid van
het Uitvoerend Comité, die gezamenlijk optreden, in
overeenstemming met de instructies van het
Uitvoerend Comité, die hun bevoegdheid om te
handelen tegenover derden niet moeten aantonen.
In het kader van het dagelijks bestuur, wordt de
Organisatie rechtsgeldig vertegenwoordigd door
1.

de Voorzitter en / of de Secretaris-Generaal;
of

Artikel 42
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2.

twee leden van het Uitvoerend Comité
gezamenlijk handelend en ten minste een
van de volgende, de Voorzitter of de
Secretaris-Generaal,in
overeenstemming
met de instructies van het Uitvoerend
Comité, die hun bevoegdheid om te
handelen tegenover derden niet moeten
aantonen.

This Constitution / Statutes shall come into
force on 14 June 2015

Bovendien, in het kader van hun mandaat, is de
Organisatie
geldig
vertegenwoordigd
door
bijzondere volmachtdragers gemachtigd door de
Voorzitter en / of de Secretaris-Generaal.
TIJDELIJKE MAATREGELEN
Artikel 46
Alle organen die de in Bijlage 1 genoemde landen
vertegenwoordigen worden geacht Leden van de
Organisatie te zijn, tenzij zij verklaren door de juiste
overheidsinstantie dat ze dit lidmaatschap niet
kunnen accepteren. Een dergelijke verklaring moet
worden gemaakt door middel van een openbare
publicatie binnen zes maanden na de datum van de
inwerkingtreding van deze statuten.
DUUR
Artikel 47
De vereniging kan worden ontbonden alleen bij
meerderheid van stemmen van ten minste 96% van
het IIPSC en goedkeuring van de Voorzitter van de
Organisatie.
In een dergelijk geval van ontbinding zullen alle
fondsen worden gedoneerd aan een non-profit
organisatie of een nieuw opgerichte non-profit
organisatie die soortgelijke activiteiten heeft en
welke dient haar zetel te hebben binnen de EU.

*******

BIJLAGE 1:
LIJST VAN STATEN WAARVOOR HET
BEPAALDE IN ARTIKEL 47 VAN DE
STATUTEN VAN TOEPASSING IS:
Oostenrijk, België, Bulgarije, Kroatië, Cyprus, Tsjechië,
Denemarken, Estland, Finland, Frankrijk, Duitsland,
Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Letland,
Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Polen,
Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië, Spanje,
Zweden, Verenigd Koninkrijk.
*******
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